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Schoolreis groepen 1&2 
Vandaag beten de kinderen van de groepen 1 en 2 het spits 
af, zij mochten dit schooljaar als eerste op schoolreis. Tot 
nog toe hebben we alleen maar lachende gezichten gezien 
in de appjes vanuit Flippies pretpaleis. 

 
Hardlopers zijn …. 
de winnaars van de jaarlijkse estafette. Wat deden ze het 
goed, ons eigen estafetteteam. Samen met meester Harry 
hadden ze zich erg goed voorbereid en dit wierp z’n 
vruchten af. De estafette was de afsluiting van een zeer 
geslaagde sportdag voor de groepen 5 t/m 8. Op 25 juni 
zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt. Klik hieronder voor 
de spannende ontknoping van de estafette en let vooral 
ook op de paarse enclave die juichend het veld opstormt 
om samen de overwinning te vieren, mooi hoor! 

 

 
Eitjes, eitjes en nog eens eitjes 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben zich woensdag 
een ongeluk gezocht, de hazen hadden namelijk goed hun 
best gedaan. De eitjes waren terug te vinden tot in de oven 
van de huishoek. Gelukkig vond ieder kind uiteindelijk een 
eitje.  
Tip: Via de onderstaande link kunt u kijken naar een 
aflevering van het muziekprogramma Apennoten, hierin 
wordt een lied gezongen over de paashaas: 

 
Apennoten | Nooit wil ik meer paashaas zijn.  
 

 
Boeken te koop! 
De afgelopen periode is er weel 
gebeurd om onze bibliotheek op 
school verder vorm te geven. Alle 
boeken staan inmiddels in het 
systeem, er zijn nieuwe kasten 
gekomen en de collectie is 
gesaneerd. De boeken die uit onze 
collectie gaan, worden na de 
meivakantie uitgestald in de 
kraam in ’t Klokhuis. Voor €0,50 
kunt u hier een boek kopen, drie 
boeken voor 1 euro. Met het geld 
dat dit opbrengt willen wij, in 
samenspraak met de 
leerlingenraad, onze boeken-
collectie verder uitbreiden.  

 
Agenda 
Do 18-04 INFO #15 

Maestro Polaris* 
Start meivakantie t/m 03-05 

Ma 21-04 Bloemen zaaien en eieren zoeken 
Di 07-05 CM 1-2: Ik zoek, ik vind 
Wo 08-05 CM 3b-4a: Rondje om de Brink 
Vr 10-05 Meesters- en juffendag 
Ma 13-05 Korfbaltoernooi  
Di 14-05 Korfbaltoernooi 

Vergadering OV 
Wo 15-05 CM 3a: Rondje om de Brink 
Do 16-05 Groep 8 naar De Magneet 
Vr 17-05 INFO #16 
Za 18-05 World Robot Olympiads 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Nootje schieten 
Wat een gezelligheid in en om de school vandaag. 
Aangemoedigd door de paashaas gingen de kinderen van 
de groepen 3 t/m 7 nootje schieten. Onder begeleiding van 
vaders, moeders en opa’s en oma’s werd er om ieder 
nootje gestreden. 

 
Maestro Polaris 
Het uur U nadert; de kinderen van het koor en het orkest 
gaan vanavond optreden in een volgepakte Ronerborg. 
Gisteren speelden de kinderen voor de rest van de school 
alvast het gezamenlijke koor- en orkestnummer. Shotgun 
schalde door de gymzaal! Wij hebben allemaal erg veel zin 
in het grote muziekfeest! 

 
Scholenschaakkampioenschap  
Met maar liefst vier teams waren wij afgelopen zaterdag 
vertegenwoordigd bij het Scholenschaakkampioenschap 
van Noordenveld. Alle teams, ieder bestaande uit 4 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8, hebben zich heel kranig 
geweerd. Tijdens de partijen (in volledige stilte) hoorde je 
de hersens kraken, natijd werd er gezellig nageschaakt. 
Ons groep 7 team behaalde uiteindelijk een hele 
verdienstelijke tweede plaats. Vanaf deze plaats willen we 
de schaakvereniging nogmaals bedanken voor al hun inzet 
rondom de schaaklessen en het schaaktoernooi!  

Van het kernteam Presentatie Rodermarktwagen 
Woensdagavond 17 april was het dan zover: De 
presentatie van het ontwerp voor de Rodermarktwagen 
2019 van de Poolster.  
 
Bij binnenkomst kon iedereen, onder het genot van een 
kopje koffie of thee en koekje, de tot in detail uitgewerkte, 
werkende maquette bewonderen. Vervolgens hebben de 
verschillende teams zichzelf en hun ideeën over de wagen 
gepresenteerd. Na afloop was er ruimte voor het stellen 
van vragen, na te praten en het aanmelden bij de teams. 
Want zonder hulp van jullie als ouders gaan we het niet 
redden. Heb je je nog niet aangemeld bij een team, doe dat 
dan alsnog bij Josina Klaassens op 
j_brander@outlook.com. Alle hulp is welkom en samen 
kunnen we er iets moois van maken. 
 
Het kernteam is trots op wat we tot nu toe hebben 
neergezet en gaan uit van een fijne bouwperiode en een 
mooie paradedag. Heb je vragen of opmerkingen, stap 
gerust op één van de algemeen coördinatoren af: Wendy 
van Faassen 1B, Josina Klaassens 1B en Monica van Engen 
1C. 

 
Van de pleincommissie Bloemen zaaien en eieren 
zoeken 
Kom jij ook Tweede Paasdag eieren zoeken en bloemen 
zaaien voor de bijen & vlinders op ons eigen schoolplein?! 
 
Help jij ons mee om de bijen en vlinders te redden? De bij 
is klein, maar heel erg belangrijk voor ons allemaal. Als ze 
verdwijnen hebben we een heel groot probleem. Want zij 
zorgen voor de bestuiving van bloemen. Zonder bijen 
komen er geen peren, appels en aardbeien. Wij gaan de 
bijen helpen, doe je mee?  
 
Om 10.30 uur verzamelen we op school. We vertellen iets 
over de bijen en vlinders en dan gaan we eieren zoeken. 
Tot slot zaaien we de hele wal in met een bloemenmengsel 
voor prachtige bloemen! Kinderen (of hun ouders) graag 
opgeven bij IVN Roden, ivn.roden@gmail.com. We sluiten 
rond 12.00 uur af.   
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Cultuurmenu 1-2 Ik zoek, ik vind 
Later word ik archeoloog! Na een ontmoeting met een 
echte archeoloog weten Kayla en Yvonne het zeker: zij 
worden later archeoloog! Een archeoloog kan jaren op 
zoek zijn naar.. dinosaurusbotten, vazen van vijfhonderd 
jaar oud of een gouden ketting. Schatten die veel waard 
zijn! Maar soms vinden ze ook jarenlang alleen maar oude 
spijkers en afval. Wat een spannend beroep! 
 
Archeoloog Jurriën vond allemaal mooie spullen op en in 
een oude vuilnisbelt. Kun je ook mooie spullen in 
prullenbakken vinden? Het educatieve project 'Ik zoek, ik 
vind', van Kayla Awdi en Yvonne Blaauw begint met een 
les vuilnisbakarcheologie. Kayla en Yvonne kijken met de 
leerlingen van de groepen 1 en 2 naar wat waardevol is, 
en wat je weg zou gooien. Kan iets wat een ander weggooit 
voor jou ook een schat zijn? 

 
Cultuurmenu 3-4 Rondje om de Brink 
Met het erfgoedproject Rondje om de Brink maken 
leerlingen van groep 3 en 4 kennis met vier 
erfgoedinstellingen in Roden. In het Scheepstra Kabinet, 
de Havezate Mensinge, Catharinakerk en het 
Speelgoedmuseum Kinderwereld ervaren leerlingen 
spelenderwijs hoe het leven rond 1910 eruit zag.  Vier 
thema’s komen hierbij steeds terug: wonen, spelen, school 
en geloof van vroeger. Terug in de klas verwerken de 
leerlingen hun ervaringen aan de hand van opdrachten en 
‘het grote vroeger spel’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Nootje schieten 
Maandag 22 april 2019, vanaf 9.30 uur, organiseert de 
Vereniging voor Volksvermaken Roden traditiegetrouw 
op tweede paasdag, bij Hotel-Eetcafé-Zalencentrum 
Onder de Linden Roden, het neutje schieten. Het spel 
wordt door jong en oud gespeeld en voor de jeugd t/m 12 
jaar is deelname gratis en de inschrijving voor 
volwassenen is slecht € 2,-. Met deze activiteit trapt 
Volksvermaken weer een seizoen vol leuke evenementen 
af.  Klik hier voor de flyer van dit evenement. 

 
Geluid Maestro Polaris 
Dit schooljaar zal het geluid tijdens het grote Maestro 
Polaris concert worden verzorgd door SoundStage. 
SoundStage is opgericht door twee neven (Odin de Jong & 
Jeffrey Wobbes) met een grote passie voor muziek en 
techniek. Al jaren verzorgden zij de schoolfeesten in 
Roden van techniek, later zijn zij verder gegroeid tot een 
heus bedrijf. 
 
Het team bestaat uit meerdere freelance geluidstechnici, 
DJ's en muzikanten. Zij willen met hun enthousiasme en 
vlotte werkwijze, iedereen kunnen voorzien van een 
onvergetelijke avond of een vloeiend lopend evenement. 
Doordat zij een groot team hebben, kunnen zij altijd 
leveren wat u nodig heeft en wanneer het u uit komt. Klik 
op de afbeelding voor meer informatie. 

 
Kennismakingstrainingen bij vv Roden 
In de meivakantie biedt vv Roden een tweetal 
kennismakingstrainingen aan voor jongens en meisjes 
van 6 t/m 12 jaar oud. Klik hier voor meer informatie. 
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